
Krasza, Bez nich nie będę istniał
1.
Budzą mnie Jego słowa, mówi &quot;tato wstawaj&quot;..
już ubrany czeka aż pójdziemy na plac zabaw..
Przybija mi piątkę, żona w kuchni coś gotuje..
buziak za to, że zostajesz do tego czasu, gdy wrócę..
&quot;Zrobimy mamie niespodziankę synu..
pamiętaj, to mama najważniejszą kobietą jest w życiu..
łezki na policzkach sprawią nawet małe czyny..
weźmy kartkę, narysujmy coś a potem wytnijmy... 
Weźmy ją na spacer wieczorem albo pojedźmy gdzieś..
niech nie siedzi w domu sama, nie przemęcza się&quot;..
Po prostu spacer, po prostu z rodziną..
Zrobię wszystko, by to spełniać z Tobą - nie z inną..
Walczę, na sercu przypiętą mam białą flagę..
to nie tak, że rezygnuję, ale, że Wam się oddałem..
Chcę już mieć dom, rodzinę, to o tym marzę..
wstałem zapłakany nocą, gdy widziałem jak Cię tracę...

Znaczysz dla mnie wszystko dziś..
chodź przytul mnie, chodź bądź tu przy mnie.. 
poza Wami już nie chcę nic, bądź obok gdzieś..
ofiaruj mi siebie... Nic więcej...

2.
Nawet przy chorobie będę siedział przy Tobie..
&quot;Kochanie zdrowiej&quot;, bo bez Ciebie nie istnieję, Boże... 
Dasz mi to szczęście, widzisz jak tego pragnę.. 
Wiem, jestem jeszcze młody, ale byłem pewny zawsze...
Chciałbym zabrać Cię nad wodę, poopowiadać historię..
kiedyś zabiorę na ryby jak mnie zabierał ojciec... 
My, moja rodzina, którą już niebawem stworzę..
jeśli muszę to uklęknę i za błędy przeproszę... 
Mam wiarę w siebie, pracę, muzykę i miłość..
Nadzieję, motywację, szczerze? Mam wszystko..
Spacer po lesie, kiedy jesteśmy razem..
łapię oddech i wiem, że to szczęście w Nas nie zgaśnie..
Serce płonie jak lampion, skoczył bym za Was w ogień..
oddał życie, nigdy nie zapomnę o Tobie...
Wiem, że kiedyś los będzie kazał się rozstać..
jeśli stracę któreś z Was ja odejdę na proszkach...

Znaczysz dla mnie wszystko dziś..
chodź przytul mnie, chodź bądź tu przy mnie..
poza Wami już nie chcę nic, bądź obok gdzieś..
ofiaruj mi siebie... Nic więcej...
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